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وثبوت رؤية اهللا ثابتة بالنص واإلمجاع النص  عز وجل على ثبوت ايش ؟ رؤية اهللا  وعلى هذا فيكون يف اآلية دليل
  وأئمة اهلدى من بعدهم  رضى اهللا عنه القرآين والنبوي واإلمجاع من الصحابة 

    .ناظره أي نعم على تقدير إىل ثواب رايال يا عبد اهللا من أدلة النظر إىل اهللا يف القرآن  
  .: يا شيخ النظر إذا قرن بإذا ما هو نظر  الطالب
نقول نظر بل  )) انظروا ماذا في السماوات واألرض ((: ليش هذا نقول نظر ما هو نظر فكري كقوله  الشيخ

يقول إىل ثواب را تنظر إىل ثواب اهللا من مما يف  يطيعكما بصر لكن إىل را أي إىل ثواب را ..خصمك 
يال .... ة أجب يا رّجالمن النعيم واحلور العني وكل شيء كيف ترد عليه أنا أريد ناس شجعان من الشجاعاجلنة 

  .يا وليد 
  .فال ميكن أن حنمله إىل الثواب  را: النظر يف اآلية يا شيخ مضاف إىل  الطالب
  رب غلطمضاف إىل :  الشيخ

   .آنالقر  ونيقرأما زالوا  رضى اهللا عنه : الصحابة  الطالب
   .لإلمجاع نعم : ال هذا تقرير الشيخ

   .ومل يكن من هذا فائدةذا صرحيا إىل ثواب اهللا لعرب  ونظر أم ينلو أراد  عز وجل : أن اهللا  الطالب
 عز وجل أن يبني أا تنظر إىل ثواب اهللا لقال فكونه  عز وجل : متام هذا اجلواب هو السليم لو أراد اهللا  الشيخ

 عز وجل هذا تعمية على اخللق فهل هو بيان وال تعمية ؟ تعمية واهللا  )) إلى ربها بقوله (( مث يأيت يريد ثواب اهللا
مث ما دليلك على أن تقحم هذه الكلمة  )) يبين اهللا لكم أن تضلوا ((ويقول  )) يريد اهللا ليبين لكم ((يقول 

باملعىن أن يقول وجوه يومئذ ناضرة إىل ثواب  يف  القرآن أنت إذا أجزت هذا أجزت ملن أراد أن يعرب عن القرآن
   ...را ناظرة  وهذا حتريف ظاهر واضح ؟ طيب ومن السنة

  قول اهللا تعاىل ..:  الطالب
  .: ال  الشيخ

  يف تفسري قوله تعاىل :  الطالب
  : ال . الشيخ

هذا القمر ليلة البدر ال  إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون(  صلى اهللا عليه وسلم قول النيب :  الطالب
   .) تهتضامون في رؤي
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: إنكم سرتون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر وهذا التشبيه للتحقيق يعين كما أنكم يف أماكنكم  الشيخ
 وملا سال أبو رزين عز وجل املتباعدة ترون القمر ليلة البدر بدون انضمام بعضكم إىل بعض فإنكم سرتون اهللا 

يوم واحد ونحن فقال يا رسول اهللا كيف يحاسبنا اهللا تعالى في  :"صلى اهللا عليه وسلم  العقيلي الرسول
م يراه في مكانه ما هو قال القمر كلك من آالء اهللاشيء أال أدلك على  قال (كيف هذا؟ جميع وهو واحد  

بالعني طيب بقينا  إذن هذا احلديث كما قال األخ دليل على ثبوت رؤية اهللا ) وهو واحد وأنتم جماعة كثيرون
   حيىي  .يف اإلمجاع

  . عز وجل : أمجع الصحابة والتابعون على رؤية اهللا  الطالب
   .: كيف الشيخ

   .: نقل الثقات الطالب
   .: كيف السبيل إىل إثبات هذا اإلمجاع الشيخ

   .: نقل العلماء الثقات الطالب
  : ال العلماء مباذا استدلوا على إمجاعهم ؟ الشيخ

   .: بالقرآن والسنة الطالب
   .يال قل: نعم  الشيخ

فسروه على ظاهره ومل يصرفوا و  صلى اهللا عليه وسلم حديث رسول اهللا  وقرءوا: ملا قرأ الصحابة القرآن  الطالب
   يف تفسري اآليةاللفظ عن ظاهره فهذا دليل على أم أمجعوا ومل يثبت أن أي أحد من الصحابة خالف 

مجاع أين طريقه ؟ أقول إن الصحابة من اإلتقول  تصديق ملالت لو قال لك قائل ال قهذا : ذكرت لكم  الشيخ
ومل يأت عن أحد منهم أنه قال خبالف  صلى اهللا عليه وسلم رسول اهللا الالقرآن ومسعوا األحاديث من  قرءوا

وهذا حجة ال  منهم ايش ؟ ما هو سكويت إقراري إمجاع منهم على أا على ظاهرها عإمجا ظاهرها فيكون هذا 
إشكال فيها هات واحد من اخللفاء الراشدين أو غريه من الصحابة يقول إن الرؤية ملا أعد اهللا هلم من اجلنة 
والثواب وليس رؤية اهللا ال جتد أئمة اهلدى من بعدهم تبعوهم طيب على كل حال اآلية املوجودة هنا من لقاء اهللا 

أن املالقاة ال تكون إال مواجهة فإن صح هذا بحمتجا  عز وجل  استدل ا بعض العلماء على ثبوت رؤية اهللا
لبعث بعد املوت االستدالل وإال فنحن يف غىن عنه واضح ؟ طيب إذا مل يصح هذا االستدالل فاملراد بلقاء اهللا ا

    )) نلمحجوبو كال إنهم عن ربهم يومئذ  (( عز وجل كما قال اهللا   عز وجل اهللا  ألن الكافر لن ير
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فوائد هذه اآلية الكرمية أن الساعة تأيت بغتة سواء كانت الساعة الكربى أو الساعة الصغرى أمل تكن الساعة من  
من هذا فقال  عز وجل الصغرى تأيت بغتة ؟ بلى تأيت الزالزل بغتة تأيت العواصف والقواصف بغتة وقد حذر اهللا 

ال يفكرون يف  ساتروننائمون  ]97))[األعراف: ا بـََياتًا َوُهْم نَائُِمونَ َأفََأِمَن َأْهُل اْلُقَرى َأْن يَْأتِيَـُهْم بَْأُسنَ (( 
هم  ]98))[األعراف: َأَوَأِمَن َأْهُل اْلُقَرى َأْن يَْأتِيَـُهْم بَْأُسَنا ُضًحى َوُهْم يـَْلَعُبونَ (( عذاب فيأتيهم وهم نائمون 

مبا أنعم عليهم من األمن  )) أمنوا مكر اهللاأف ((يلعبون الهون ما فكروا أن يأتيهم العذاب فيأتيهم العذاب 
  خسارة البغتة هنا الساعة الكربى والصغرى )) فال يأمن مكر اهللا إال القوم الخاسرون ((والرغد والرخاء 

أم فرطوا ولكن هل بمن فوائد هذه اآلية الكرمية شدة حتسر هؤالء الذين كذبوا بلقاء اهللا وإقرارهم على أنفسهم  
  ؟ ال انتهى العمل ما ينفعهم شيء فات ال ميكن رده وهلذا أقروا بأم مفرطون هذا ينفعهم 

ومن فوائد هذه اآلية الكرمية أن أهل األوزار حيملون أوزارهم على ظهورهم يوم القيامة حقيقة أو جمازا ؟ حقيقة 
اجلواب أن فحيملون؟  النصوص القرآنية والنبوية على ظاهرها فإذا قال قائل كيفألن هذا هو الواجب أن جنري 

  هذا سؤال يف غري حمله ألن أحوال اآلخرة ال تقاس بأحوال الدنيا 
قوله  مثلهذا قدح حمل  )) أال ساء ما يزرون ((ومن فوائد هذه اآلية الكرمية أن األعمال حمل الثناء والقدح لقوله 

ح طيب إذا ثبت القدح يف العمل فاألعمال حمل القدح وحمل املد  )) هل جزاء اإلحسان إال اإلحسان ((تعاىل 
  دح له ؟ يستلزم املأو املدح فهل يستلزم القدح يف الفعال أو العامل أو 

اجلواب نعم هذا هو األصل السيما يف أمور الدنيا فإنه ليس لنا إال الظاهر أمور اآلخرة عند اهللا وهلذا لو أننا رأينا 
هال ولكن نقول كافر فإن استقام ووحد اهللا ارتفع عنه شخصا يسجد لصنم قلنا كافر مع أنه حيتمل أن يكون جا

 هل هذا الوصف وإال فإنه باق وليعلم أن بعض الناس توسعوا يف مسألة التعيني والتعميم حىت إن بعضهم شك
جيوز أن نقول ملن سجد للصنم أنه كافر ؟ اهللا املستعان كيف تشك قل وال تبايل هل جيوز ملن ترك الصالة أنه  

نعم إذا وجد مانع من التكفري فحينئذ  ؟ل قل وال تبايل إذا مل تقل فمىت يكون كفر ومىت يكون شرككافر ؟ نقو 
يكون لكل شيء حكمه أما األصل فإننا حنكم على كل من فعل ما يكفر أو قال ما يكفر أنه كافر بعينه حىت 

    .قتضيه احلال نعمتا مبل قضية ال غري صحيح وحنكم لكإنظرنا هل هذا صحيح و  انقيم عليه احلد فإذا ادعى مانع
َوقَاَل الِذيَن َكَفُروا لِلِذيَن آَمُنوا اتِبُعوا َسِبيَلَنا َوْلَنْحِمْل (( : يف بعض اآليات التعبري باخلطايا كقوله تعاىل  الطالب

  ؟ األعمالجزاء الذي حيمل اخلطايا واألوزار دون هذا صريح بأن فهل  ]12))[العنكبوت: َخطَايَاُكمْ 
    .إال اجلزاء فقط يوم القيامة ما يف أعمال ما يف : اآلن الشيخ

  : الذي يقول إن اهللا يرى لكن ال من جهة هل يعترب أنه أثبت رؤية اهللا ؟ الطالب
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نعرف من ذكائهم أم ال  هة أبدا لكن هذا غريب والظاهر يل بناء ملابدون ج : أبدا ما ميكن يرى الشيء الشيخ
يرى وال تثبت اجلهة فهمت وبينهما فرق إذا قلنا ال يرى من جهة معناه يقول من جهة ولكن  يرىاليريدون أنه 

يف  عز وجل اإلنكار وإذا قلنا يرى ال من جهة أي ال تثبت اجلهة فهذا ليس كاألول إمنا جيب أن نقول أن اهللا 
ين اهللا نعم وقالت في أ ( قال للجارية صلى اهللا عليه وسلم جهة بال شك وهي جهة العلو أليس الرسول 

    هذا ممنوع  فلأو جهة ال تليق به كجهة الس عز وجل لكن جهة حتيط به  ) السماء
ما نافية واحلياة مبتدأ وما بعد إال هو اخلرب وهذا طرق من  )) وما الحياة الدنيا إال لعب ولهو ((قال اهللا تعاىل 

احلياة الدنيا هي  )) ما الحياة الدنيا إال لعب ولهو ((طرق احلصر وهو أقوى طرق احلصر أعين النفي واإلثبات 
  :حياتنا هذه ووصفت بالدنيا لوجهني

  الوجه األول دنو زمنها  
والوجه الثاين دنو مرتبتها أما األول فظاهر فإن الدنيا قبل اآلخرة وأما الثاين فظاهر أيضا ألن من كان ذا عقل فإن 

ها أن ينعم البدن دون القلب فأهل الدنيا حمرومون من نعيم القلب  هذه الدنيا دنية ليس فيها خري وغاية ما في
 ]97))[النحل: َمْن َعِمَل َصاِلًحا ِمْن ذََكٍر َأْو أُنَثى َوُهَو ُمْؤِمٌن فـََلُنْحِييَـنُه َحَياًة طَيَبةً  (( عز وجل كقول اهللا 

ميان إذن مسيت دنيا هلذين الوجهني األول دنو فاحلياة الطيبة ملن مجع بني هذين الوصفني العمل الصاحل والثاين اإل
قال فيما رواه اإلمام أمحد عن صلى اهللا عليه وسلم الزمن والثاين دنو القدر واملرتبة فإا دانية حىت إن النيب 

) من الدنيا كلها من أوهلا إىل  لموضع سوط أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيهابن شداد قال ( املستورد 
وما فيها وهو موضع سوط فكيف واإلنسان يف اجلنة اللهم اجعلنا منهم ينظر إىل أقصى ملكه كما ينظر آخرها 

أي لعب باألبدان وهلو بالقلوب كل عمل الدنيا لعب كل  )) إال لعب ولهو ((إىل أدناه مسرية ألفني عام وقوله 
آلخرة لعب بالنسبة أنه ال حيصل فاعله عمل الدنيا هلو لكنه هلو بشيء عن شيء هلو بأعمال الدنيا عن أعمال ا

على شيء فأدىن ما يقال أنه ليس له وال عليه يف هذا العمل ال له وال عليه مع أنه قد يكون عليه إذا كان ال له 
  )) لعب ((وال عليه فهل هو جد أو لعب ؟ لعب ال شك إذا كان ال له وال عليه وهكذا نقول يف معىن قوله 

ن لعبا وأهل الدنيا عندهم جد وعزمية ونشاط يف أعماهلم قلنا لكنه بالنسبة للثواب إذا قال قائل كيف يكو  
  واألجر لعب ال خري فيه 

فيها قراءتان هذه  )) لدار اآلخرةل ((وتفيد التوكيد االبتداءالالم هنا الم  )) وللدار اآلخرة خير للذين يتقون ((
عديلة الدنيا وضرة الدنيا وهي  )) باإلضافة الدار اآلخرة هي رةولدار اآلخ ((والثاين  )) للدار اآلخرة ((القراءة 

  :ما يكون بعد البعث ومساها اهللا تعاىل اآلخرة ألا آخر املراحل فإن بين آدم هلم أربع مراحل
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  املرحلة األوىل يف بطون األمهات  
  واملرحلة الثانية يف هذه احلياة

  اتواملرحلة الثالثة يف الربزخ بني البعث واملم 
من أين من املعلوم أن  )) خير ((مسيت آخرة  بعد املمات إذا قامت الساعة ولذلكواملرحلة الرابعة يف البعث  

سياق الكالم يقتضي خري من الدنيا ولعبها وهلوها وحذف املفضل عليه للعلم به ومن قواعد البالغة أن املعلوم 
وقد يكون األمر بالعكس تقتضي  االختصارلك من الذي ال حيتاج إىل تكلف يف تقديره حذفه أوىل ملا يف ذ

وتقوى اهللا تعاىل مرت  عز وجل للذين يتقون أي يتقون اهللا  )) خير للذين اتقوا ((البالغة أن يبسط يف القول 
علينا كثريا جيمعها اختاذ وقاية من عذاب اهللا بفعل األوامر واجتناب النواهي على علم وبصرية وبعضهم يتفنن يف 

  :كقوهلم   تعريفها
  وكبيرها ذاك التقى  خل الذنوب صغيرها  "
  الشوك يحذر ما يرى  واعمل كماش فوق أرض  
  "إن الجبال من الحصى      ال تحقرن صغيرة   
أن تعمل بطاعة اهللا على نور من اهللا ترجوا ثواب اهللا وأن ترتك ما ى اهللا على نور من اهللا  :"وبعضهم يقول  

األول أمجل وأوضح ألنه يعرف به اشتقاق التقوى اختاذ وقاية من عذاب اهللا بفعل أوامره  لكن "ختشى عقاب اهللا 
لتوبيخ واملعىن لفاالستفهام يقتضي هنا  )) خير للذين يتقون أفال تعقلون ((واجتناب نواهيه على علم وبصرية 

الرشد ال عقل التكليف ألن هؤالء وقدر اآلخرة واملراد بالعقل هنا عقل الدنيا هذه احلقيقة واعرفوا قدر  وااعقل
    يعقلون لكنها عقول ليست عقول رشد 

يف هذه اآلية فوائد منها التزهيد يف الدنيا والرتغيب يف اآلخرة وجه ذلك بأنه وصف الدنيا مبا مسعتم ووصف 
  اآلخرة مبا مسعتم 

  ومنها أن الدنيا كلها لعب وهلو لعب باجلوارح وهلو بالقلوب
  )) وما الحياة الدنيا إال لعب ولهو (( للدنيا سوى ذلك وجه الداللة احلصر لومنها أنه ال حا 
ايش ؟ خري من الدنيا وعلى هذا فما يصيبكم يف من ومنها أن الدار اآلخرة خري للمتقني للذين يتقون خري  

اآلخرة ينسى  فقد حبيب أو ما أشبه ذلك فإنه يفيف أو يف أمراض تصيبك أو  عز وجل الدنيا من األذى يف اهللا 
  وكأنه مل يكن ألن الدار اآلخرة متحوا كل شيء سبق كأنه مل يكن

  ومنها أن الدار اآلخرة أي نعم إثبات الدار اآلخرة ألن إثبات وصفها يدل على وجود أصلها 
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نيا أن الد (بل هي شر وهلذا جاء يف احلديث  اخري هلؤالء احملسنني بالتقوى ولغريهم ليست خري  اآلخرةومنها أن  
فهي بالنسبة للمؤمن سجن ألنه لو نسب نعيم الدنيا كلها إىل نعيم اآلخرة مل  ) سجن المؤمن وجنة الكافر

  .مسرورا أما يف اآلخرة على العكس من ذلك  يف اهلهيكن شيئا أما الكافر فهي جنة ألنه يف الدنيا كان 
ر بيهودي زيات تعبان من األذى أذى بن حجر وكان رئيس القضاة يف مصر وماوقد حدثناكم مبا جرى للحافظ 

على العربة ألنه كان قاضي القضاة يف مصر أو اخليول البغال  وغري ذلك وابن حجر رمحه اهللا جترهالزيت واحلرارة 
إن الدنيا قال له كيف تكون أنت يف هذه احلال وأنا يف هذه احلال واحلديث عندكم ( فاستوقفه هذا اليهودي 

ما المؤمن فيه من النعيم بالنسبة لآلخرة إال سجن  :") فأجابه على البديهة قال  رسجن المؤمن وجنة الكاف
  فعلم اليهودي احلقيقة وأسلم  " وما العذاب الذي أنت فيه بالنسبة لآلخرة إال جنة

ذكر اهللا تعاىل يف تفضيل اآلخرة على الدنيا ثالث آيات اآلية األوىل تتعلق بشخص معني والثانية مبعني بوصف 
  اآلية املقيدة بشخص معني ؟صاحل الثالثة إطالق ما هي و 

   .)) ولآلخرة خير لك من األولى ((: قوله تعاىل  الطالب
  واملعينة بوصف صلى اهللا عليه وسلم وهو الرسول  )) ولآلخرة خير لك من األولى ((: قوله تعاىل  الشيخ

ٌر للِذيَن يـَتـُقونَ  ((  اُر اآلِخَرُة َخيـْ وما هي املطلقة ؟  )) واآلخرة خير لمن اتقى (( عز وجل وقوله  )) َللد  
   .: آخر سورة سبح الطالب
     )) بل تؤثرون الحياة الدنيا واآلخرة خير وأبقى ((: آخر سورة سبح  الشيخ

ن أا مع و البحث أوال قد نعلم للتحقيق لكن قال النحوي )) قد نعلم إنه ليحزنك (( عز وجل مث قال اهللا 
ُقُص (( املاضي للتحقيق كقوله تعاىل  معضي للتحقيق ومع املضارع للتقليل هذا هو الغالب املا َقْد َعِلْمَنا َما تـَنـْ

ُهْم َوِعْنَدنَا ِكَتاٌب َحِفيظٌ  ويف املضارع يقولون أا للتقليل ومنه قوهلم قد جيود البخيل فقد  ]4))[ق: اَألْرُض ِمنـْ
 )) قد يعلم ما أنتم عليه ((قرونة باملضارع وهي للتحقيق مثل قوله تعاىل هنا للتقليل لكنها وردت يف القرآن م

؟ اجلواب  ا للتقليل أو نقول أا للتحقيقوهلا أمثلة فهل نقول أ )) قد نعلم أنه ليحزنك ((ومثل هذه اآلية  
ن فتكون دالة على ما يكو علم ويعلم  عز وجل للتحقيق ال شك لكن عرب عن املاضي باملضارع إشارة إىل أن اهللا 

االستمرار خبالف علم اهللا فهي دالة على شيء مضى وانتهى لكن إذا كان الشيء مستمرا جاءت بلفظ املضارع 
  طيب 
مع أا واقعة بعد العلم وإذا وقعت بعد العلم وجب أن تكون مفتوحة اهلمزة كما يف  )) إنه ليحزنك ((وثانيا 

فلماذا كسرت هنا ؟   )) علم اهللا أنكم ستذكرونهن ((  )) انون أنفسكمعلم اهللا أنكم كنتم تخت ((قوله تعاىل  
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كسرت لوجود الم التوكيد فإذا وجدت الم التوكيد وجب كسر إن على كل حال عرفتم ؟ إذا كان خربها أو 
تكسر الالم وجب أن تكسر على كل حال لوال الالم لكان سياق اآلية قد نعلم أنه حيزنك لكن الالم بامسها 

، ليحزنك من الرباعي من أحزن  )) ليحزنك ((و )) ليحزنك ((فيها قراءتان  )) قد نعلم أنه ليحزنك زة ((اهلم
  والندم االنكسارحيزنه ليحزنك من الثالثي حزنه حيزنه واحلزن ضد السرور فهو معىن قائم يف النفس يستلزم 

ما الذي يقولون ؟ يقولون قوال منكرا عظيما يقولون هللا البنات يقولون نعبد  )) ليحزنك الذي يقولون (( 
فكل ما  كافرأنه ساحر أنه جمنون أنه  عليه الصالة السالم للرسول  ونيقول عز وجل األصنام لتقربنا إىل اهللا 

انتصار لنفسه أو  هل هذا صلى اهللا عليه وسلم يقولونه مما ينايف التوحيد والرسالة ال شك أنه حيزن الرسول 
عال السر وأخفى يقول  )) فإنهم ال يكذبونك ((بال شك ؟ الثاين  عز وجل أو حزنا هللا  عز وجل غضب هللا 

أما بألسنتهم فيقولون أنه ساحر  ميعين بقلو )) فإنهم ال يكذبونك ((الذي يعلم ما يف القلوب  عز وجل اهللا 
أنه أمني وكانوا يسمونه قبل الرسالة األمني ويرضونه وحيكمونه أو كذاب لكن يف قلوم ال يعلمون أنه صادق و 

أي كمل ؟ بقلوم خبالف األلسن  )) فإنهم ال يكذبونك ((به وأنكروه  ... والعياذ باهللالكن ملا جاء باحلق 
بون الظاملني هنا املراد م املكذ ))فإنهم ال يكذبونك ولكن الظالمين بآيات اهللا يجحدون  ((فإم يكذبون 

فادة )) متعلق ا جحودهم وقدم عليه إل بآيات اهللا ((فهو ظلم الكفر  سلم آله و صلى اهللا عليه و لرسول اهللا ل
عز تناسب رؤوس اآليات ألن تناسب رؤوس اآليات من البالغة بال شك وهلذا تأمل قول اهللا لاحلصر والثاين 

هارون على موسى مع أن موسى مقدم يف مجيع فقدم  )) قالوا آمنا برب هارون وموسى ((يف سورة طه  وجل 
املواطن لكن من أجل تناسب رؤوس اآليات ففيها إذن فائدتان معنوية والثاين لفظية املعنوية هي إفادة احلصر كأن 

فإم ال يعرتفون  عز وجل املعىن ولكن الظاملني ال جيحدون إال بآيات اهللا وإال يعرتفون بأشياء كثرية إال آيات اهللا 
 ا   
قد نعلم أنه ليحزنك  ((يف كل ما يقوله هؤالء املكذبون لقوله عز وجل يف هذه اآليات الكرمية إثبات علم اهللا  

  )) الذي يقولون
وتقوية روحه املعنوية فإن يف هذه اآلية من تسليته وتقوية روحه املعنوية ما  صلى اهللا عليه وسلم ومنها تسلية النيب  

لي أخاه فيما يقع من مثله حىت يهون عليه األمر ألن اإلنسان بطبيعته إذا نسان أن يسظاهر وهكذا ينبغي لإل هو
َفَعُكُم اْليَـْوَم ِإْذ ظََلْمُتْم َأنُكْم ِفي اْلَعَذاِب  ((وجد مشاا ايش ؟ هان عليه األمر أمل تر إىل قوله تعاىل  َوَلْن يـَنـْ

ل و العذاب هان عليهم لكن يف اآلخرة لن ينفعهم وانظر إىل ق يف الدنيا إذا اشرتكوا يف ]الزخرف)[) ُمْشَترُِكونَ 
  :املرأة اخلنساء
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  على إخوانهم لقتلت نفسي  ولوال كثرة الباكون حولي  "
  " أسلي النفس عنه بالتأسي وما يبكون مثل أخي ولكن 

نه فإن هذا من فضل ما يسليه ويقوي معنويته ويذهب عنه حز  صلى اهللا عليه وسلم لنبيه  عز وجل فإذا ذكر اهللا  
   تبارك وتعاىلاهللا عليه 

على هداية اخللق وأنه حيزنه إعراض الناس عن دين  صلى اهللا عليه وسلم ومن فوائد اآليات الكرمية حرص النيب  
  عز وجلاهللا 

ري نظ )) فإنهم ال يكذبونك ولكن الظالمين بآيات اهللا يجحدون ((ومنها علم اهللا تعاىل مبا يف القلوب بقوله   
ه لمهذا مفعول ألجله عا )) وجحدها بها واستيقنتها أنفسهم ظلما ((هذه اآلية قوله تعاىل عن آل فرعون 

قَاَل َلَقْد (( جحدوا أي جحدوا بذلك ظلما وعلوا وانظر إىل قول موسى وهو جيادل فرعون يقول له موسى 
قال قد علمت ومل يكذبه فرعون  ]102))[اإلسراء: ِض َبَصاِئرَ ِإال َرب السَمَواِت َواَألرْ  َعِلْمَت َما َأنَزَل َهُؤالءِ 

ما علمت لكم من إله  ((يف هذه احملاورة ما قال ال مل أعلم بينما ملا كان جيادل يشرح لقومه يقول هلم فهذا 
من فالظاهر يل واهللا أعلم أن فرعون مل يقل ملوسى أنه ال يعلم خوفا  )) غيري فأوقد لي يا هامان على الطين

  نزول العقوبة العاجلة أو خوف من أن ينزل كتاب يكذبه على كل حال الرجل أقر ودليل إقراره السكوت
فيما إذا مسعوا ما  صلى اهللا عليه وسلم ه ينبغي للدعاة أن يتسلوا برسول اهللا من فوائد هذه اآلية الكرمية أن 

 أنفسهم ويف ألسنتهم يقولون إن اهللا تعاىل عامل ما من هؤالء املكذبني املعاندين فليتسلوا بذلك ويقولوا يف يكرهون
  تقول وسيجازيك

ومن فوائد اآلية الكرمية أن اجلحد بآيات اهللا كفر ولو استيقنها اإلنسان لكن ما دام جحدها وإن كان مؤمنا ا  
وإن كان  بقلبه فإنه يكفر ألن أحكام الدنيا جترى على ايش ؟ جترى على الظاهر فنحن نكفر من أظهر الكفر

إذ  عز وجل كان كافرا بقلبه ألن هذا أحكام الدنيا اليت أوجب اهللا   بقلبه ونسكت عمن أظهر اإلسالم ولومؤمنا 
على أسامة بن زيد حيث قتل  صلى اهللا عليه وسلم ال نعلم ما يف قلوب الناس ومن مث أنكر النيب حنن أننا 

صلى نه قاهلا تعوذا أي خوفا من القتل ال عن يقني فقال له النيب املشرك بعد أن قال ال إله إال اهللا واحتج أسامة بأ
) فأمور الدنيا على الظاهر ال على الباطن  قتلته بعد أن قال ال إله إال اهللا شققت عن قلبه(  اهللا عليه وسلم 
در يوم إنه على رجعه لقا (( عز وجل على الباطن كما قال  ة نسأل اهللا أن يسرت علينا وعليكملكن يف اآلخر 
إذا قيل طيب  )) أفال يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور (( عز وجل قال  )) تبلى السرائر

فأصول الردة ، الردة هلا أصالن فقط اجلحود والثاين  باالستكباراإلنسان  هل هناك وصف آخر يكفر به
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صلوات اخلمس ما مفروضة لكين أفعلها تورعا فإنه ردة كما قال ال ايستكرب ظاهر  اجلحود ولو عمل ومل االستكبار
عن كل شيء على ما أن يستكرب عن فعل ما تركه كفر  واالستكبارواحتياطا ماذا نقول له ؟ أنه كافر ألنه جحد 

ألن جنس االستكبار علو على  ننا يف شك من إميانهأن اإلنسان إذا ترك الطاعة استكبارا حىت ولو كانت نافلة فإ
أن يكون كافرا ال إذا تركه عمدا يخشى إذا ترك املسنون استكبارا واستنكافا فلى أوامره ونواهيه عو  عز وجل اهللا 

عرفونه من أنفسكم فلو قال شخص أنا ال أصلي الراتبة استكبارا وآخر يقول أنا ال كما تومتهاونا به هناك فرق  
فإن اإلنسان يكون يف شك من إميانه ألن جتب علي الثاين ال يكفر وال يفسق وأما األول ال أصلي الراتبة ألا 

فإنهم ال يكذبونك ولكن الظالمين بآيات اهللا  (( تبارك وتعاىلاالستكبار علو على اخلالق وعلى أوامره 
    )) يجحدون

 صلى اهللا عليه وسلم وقد كان النيب  )) ولقد كذبت رسل من قبلك ((بطريقة أخرى قال  عز وجل مث ساله اهللا  
  ام أن الرجل ال يتبعه إال رجالن أو رجل واحد والنيب ليس معه أحدرأى  يف املن

اهللا وجيهر هلم بالدعوة آيات بقي يف قومه كم ؟ ألف سنة إال مخسني عاما يذكرهم ب صلى اهللا عليه وسلم نوح  
 ويسر هلم بالدعوة ولكن مل يزدهم ذلك إال فرارا وهو صابر ألف سنة صابر على األذى والسخرية هو يصنع

تأمل مأل املأل األشراف وسخرية األشراف  )) كلما مر عليه مأل من قومه سخروا منه ((فإذا مروا به  السفيه
صربوا  )) فصبروا على ما كذبوا ((ليست سخرية آحاد الناس بل أشد يف قمع اإلنسان واستهانة به كذبوا وأوذوا 

حيتمل أن تكون  )) بروا على ما كذبوا وأوذواص ((من مصادمات وأذى  اأي حتمل الرسالة وأدوها على ما فيه
معطوفة على ما كذبوا يعين صربوا على ما كذبوا وعلى ما أوذوا وحيتمل أن تكون معطوفة على كذبوا يعين ولقد  

ما اجيبوا يا مجاعة كذبت رسل من قبلك وأوذوا واملعنيان ال خيتلفان كثريا أوذوا بالقول أو بالقول والفعل ؟ 
إن بعضهم قتل أوذوا بالقول يسخرون م خلقة وخلقا وغري ذلك حىت إن اليهود قالوا ملوسى إنه رجل مجيعا حىت 

وم خلع ثوبه ليغتسل آذر أي كبري اخلصيتني وهذا عيب عند الناس و كان موسى ال يبدي عورته فما كان ذات ي
لكن احلجر مل  ) ي حجرثوبي حجر ثوب (ر هرب احلجر بثوبه وجهل يسعى وراءه ويقول جووضعه على احل

فاملهم أن يقف إال يف املأل من بين إسرائيل حىت شاهدوا أن موسى بريء مما قيل فيه فأظهر اهللا تعاىل كذم علنا 
فاصرب كما صرب ((أوذوا إيذاء ال يصرب عليه إال أمثاهلم وقد قال اهللا لنبيه  ليهم الصالة والسالم رضى اهللا الرسل 

) 23نا َنْحُن نـَزْلَنا َعَلْيَك اْلُقْرآَن تَنزِيًال (إ ((بل ملا ذكر أنه أنزل عليه الكتاب قال  ))أولوا العزم من الرسل
فهنا إشارة إىل أنه سيناله ما  )) فَاْصِبْر ِلُحْكِم رَبكَ  (( مل يقل فاشكر نعمة اهللا بل قال )) فَاْصِبْر ِلُحْكِم رَبكَ 

    .لذي نزل عليه نعميناله من األذى من أجل هذا الكتاب ا
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: قلنا هلو بالقلب ولعب باجلوارح فهل يقال إن هذا اللفظان من األلفاظ اليت إن اجتمعت افرتقتا وإن  الطالب
  ؟  ..افرتقتا
   .سليم يال: رمبا يقال إذا افرد أحدمها لزم منه اآلخر  الشيخ

  اهللا حياسبهم كما حياسب املصورين ...االت اللهو يصنعون...: الطالب
وجيب أن نعرف الفرق بني الذكاء والعقل الذكاء سرعة اإلدراك سرعة  عز وجل : يعين ابتالء من اهللا  الشيخ

إدراك الشيء معناه الذكاء لكن العقل حسن التصرف وليس كل ذكي عاقال وال كل عاقل ذكي أليس كذلك ؟ 
من هو بليد حىت روي يف حديث ضعيف  على ما يرضي اهللا عز وجل يوجد ما هو من العقالء القائمني بأمر اهللا 

يف أمور  العلماء جعل له وجها قال إم بلهلكنه موضوع إمنا بعض  ) البلد يعين األبله هأكثر أهل الجنة البل( 
   .الدنيا ولكنهم أذكياء يف أمور اآلخرة لكن احلمد هللا احلديث موضوع ونسرتيح منه

  يعاقبون  كما يعاقب  املصورين عليها...رية هذهاالت اللهو واالمور االخ يصنعون ...: الطالب
  ..لكن كل من أساء بوصف هذه اآليات فله نصيب منها...: الشيخ

  مثل التلفزيون والدش : الطالب
    ايوا نعم : الشيخ

َبْت ُرُسٌل ِمْن قـَْبِلَك َفَصبَـُروا َعَلى مَ (( أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم قال اهللا تعاىل  بُوا َوُأوُذواَوَلَقْد ُكذ ا ُكذ   
  ؟ هزاع مؤكدة بكم اجلملةوسبق أن قلنا أن هذه  ]34))[األنعام:

  دخول الالم: الطالب
  األول القسم املقدر : اآلن أنت اآلن بدأت باألخري الشيخ

  الثاين الالم والثالث قد: الطالب
هل ذكرنا هلذا مثاال أن  )) كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا احسنت (( : الالم الشيخ

  .هل هناك دليل على هذا املثال صلى اهللا عليه وسلم رسوال كذب وأوذي موسى 
  )) ِه َوِجيًهايَا َأيـَها الِذيَن آَمُنوا َال َتُكونُوا َكالِذيَن آَذْوا ُموَسى فـَبَـرَأُه اللُه ِمما قَاُلوا وََكاَن ِعْنَد الل (( الطالب
  ....يا عبد اهللا  قوله وأوذوا معطوف على أيش ؟نت بارك اهللا فيك احس:  الشيخ

  .إما على كذبت أو على صربوا : الطالب
  على صربوا غلط:  الشيخ

  ...على ما كذبوا : الطالب
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على ما كذبوا وعلى ما أوذوا وهذا األخري أبلغ ألنه يدل على أم صربوا على األمرين على التكذيب و :  الشيخ 
    اإليذاء 

نصرهم ألن اهللا أخذ على  عز وجل حىت هذه للغاية يعين أنه كان الغاية أن اهللا ))  حتى أتاهم نصرنا (( قال
( ِإنا لََننُصُر ُرُسَلَنا ( عز وجل وقال  )) كتب اهللا ألغلبن أنا ورسلي (( عز وجل نفسه أن ينصر رسله فقال 

نـَْيا وَ  ِذيَن آَمُنوا ِفي اْلَحَياِة الدحيصل لبعض األنبياء من وال ينايف هذا ما  ]51))[غافر:يـَْوَم يـَُقوُم اَألْشَهاُد َوال
ن النصر وذلك ألننا نقول هؤالء الذين مل ينصروا إما أن ال يكونوا أمروا بالقتال أصال وإما أن نقول إ عدم النصر

جل أيضا يكون يف آبعده و ر من احياته ونصر عاجل لدعوته يكون هلا انتص يف نوعان نصر عاجل للنيب جيده
أي ال أحد يستطيع أن يبدل كلمات اهللا عن وجهها ال  )) حتى أتاهم نصرنا وال مبدل لكلمات اهللا ((اآلخرة 

على  وحيه الذي أنزلهيبدل كلمات اهللا إال اهللا وحده كما أنه ال مبدل حلكمة فال مبدل لكلماته وكلماته هي 
ه وال يرد على هذا ما جاء به اليت يكون ا النصر ألوليائه واخلذالن ألعدائاليت القدرية  هكذلك هي كلماتو  رسلال

عز اهللا  أماألن املبدل حكم النصوص من هو ؟ إنه اهللا وهذه اآلية تدل على أنه ال أحد يبدل كلمات اهللا  النسخ
َها َأْو ِمْثِلَها))[البقرة:(( َما نَنَسْخ ِمْن آيٍَة أَْو نُنِسَها نَْأِت ِخبَ كما قال تعاىل فله أن يبدل   وجل     ]106ْريٍ ِمنـْ

ْلَنا آيًَة َمَكاَن آيٍَة َواللُه َأْعَلُم ِبَما يـُنَـزُل قَاُلوا ِإنَما َأْنَت ُمْفَتٍر َبْل َأْكثـَُرُهْم ((   ال يـَْعَلُموَن َوِإَذا َبد
جلملة مؤكدة بثالثة مؤكدات وهي هذه ا )) وال مبدل آلياتنا ولقد جاءك من نبأ المرسلين (( ]101))[النحل:

من نبأ  ((أي لقد جاءك أيها الرسول من نبأ املرسلني ،  صلى اهللا عليه وسلم للنيب  طابالقسم املقدر والالم واخل
من نبأ  ((املعىن الثاين لقد جاءك  املتبادرأي من النبأ الذي يأتيهم وهو الوحي هذا املعىن هو ))  المرسلين
 نـَُقص َعَلْيَك ِمْن َأنـَْباِء الرُسِل َما نـُثَبُت وَُكال ((  عز وجل قصصهم وأخبارهم كما قال اهللا أي من  )) المرسلين
املعىن أنه قد جاءك من أنباء الوحي الذي أتى الرسل  يانآلية معنلوعلى هذا فتكون  ]120))[هود: بِِه فـَُؤاَدكَ 

ولقد  ((حصل للرسل من أتباعهم وما حصل ألتباعهم  نه قد جاءتك أخبارهم وتبني لك مامن قبلك والثاين أ
     )) جاءك من نبأ المرسلين

  :يف هذه اآلية فوائد 
 )) ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا ((لقوله  بل هو سابق نبياء ليس وليد عهدهمنها بيان أن تكذيب األ

 إقامة احلجة عليهم أي على فإن قال قائل ما احلكمة يف إرسال الرسل مع تكذيبهم ؟ واجلواب أن ذلك يف
ل لقالوا ربنا لو ال أرسلت إلينا رسول لو مل يأتيهم الرسول لكان هلم و أم رسياملكذبني ألن هؤالء املكذبني لو مل 
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ُرُسًال (( إىل قوله  )) بعدهإنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من  ((حجة وهلذا قال اهللا تعاىل 
ٌة بـَْعَد الرُسِل وََكاَن اللُه َعزِيًزا َحِكيًما  لَِئال نِذرِيَن ُمَبشرِيَن َومُ  ِه ُحجاِس َعَلى الل165))[النساء:َيُكوَن لِلن[   

ومن فوائد هذه اآلية الكرمية عتو بعض بين آدم حيث تأتيهم اآليات فيكذبوا ألنه ما من رسول بعثه اهللا إال آتاه 
الرسل اآليات اليت تقوم ا احلجة  عز وجل البشر وهذا أمر ال بد منه أن يؤيت اهللا  من اآليات ما يؤمن على مثله

  فإذا كذب الرسل مع هذه اآليات صار ذلك دليال على عظم عتو هؤالء املكذبني
ألن اإلنسان إذا علم أن غريه قد  سلم على آله و صلى اهللا عليه و ومن فوائد هذه اآلية الكرمية تسلية اهللا لنبيه  

أصابه من أصابه هان عليه األمر وقد ذكرنا يف التفسري أمثلة لذلك من القرآن ومن كالم العرب من القرآن من 
   .عبد اهللا  القرآن أن اإلنسان يتسلى بغريه

  ...: الطالب
ومن أقوال  ]39))[الزخرف: ونَ اْليَـْوَم ِإْذ ظََلْمُتْم َأنُكْم ِفي اْلَعَذاِب ُمْشَترِكُ  َوَلْن يَنَفَعُكمُ (( : قوله تعاىل   الشيخ
   .العرب

  : قول اخلنساء الطالب
  على إخوانهم لقتلت نفسي  ولوال كثرة الباكون حولي  

  " أسلي النفس عنه بالتأسي وما يبكون مثل أخي ولكن 
وانكسرت قدمه مث حدث أن آخر أصيب حبادث  اهد ذا لو أن اإلنسان أصيب حبادث: متام والواقع ش الشيخ
  وون عليه املصيبة عت الرجل مع الفخذ ماذا يكون ؟ يتسلى وانقط

  بالصرب على ما كذبوا وعلى ما أوذوا عليهم الصالة والسالم من فوائد اآلية الكرمية الثناء على الرسل  
فنصرب على   عليهم الصالة والسالمومن فوائدها أيضا أنه جيب علينا أن نتأسى وأن نتسلى أيضا مبا جرى للرسل 

 )) فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ((ي من يقوم أمام دعوتنا نصرب والعاقبة للمتقني لقوله أذ
عهم واألذية االكرمية أن أعداء الرسل ال يقتصرون على جمرد التكذيب بل يؤذون الرسل وأتب ومن فوائد هذه اآلية

أنواع متعددة والكافر يرى أقرب وسيلة حتصل  فكرية وقد تكون عسكريةقد تكون جسدية وقد تكون مالية وقد 
    .ا األذية للمسلم ال شك يف هذا ولو حصل له أن يبيد األمم اإلسالمية بني عشية وضحاها لفعل ذلك


